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Bruk av medisiner og restmedisinkontroll i MHN

]. Formål:
Formålet med prosedyren er  å  sikre at enhver bruk av  medisiner  i MHN på rogn, yngel eller  slaktefisk, er  i
tråd med lovverket og beste praksis, at mattrygghet er ivaretatt og at markedsspesifikke krav er ivaretatt.

NB: Denne prosedyren kan ikke endres uten godkjenning fra sentralt  HACCP  team.

2. Beskrivelser av prosesser og ansvarsforhold:

Oppgaver/ Krav  til utførelse Ansvar

stikkord:

[. Regelverk FOR  2007—01-16  nr 50: Forskrift om bruk av  legemidler  til  dyr. Fiskehelseperso

htt  ://www.lovdata.n0/c i-wift/ldles?d0c:/sf/sf/sf-20070l  16- nell

0050.html

FOR  2000-01-27  nr 65: Forskrift om kontrolltiltak for

restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler,

produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge

næringsmidler.

htt ://www.lovdata.no/c  i-wift/ldles?doc:/sf/sf/Sf-20000127-
0065.html

FOR-2012-05-30-512 Forskrift om grenseverdier for
legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

htt ://www.lovdata.no/c i-wift/ldles'PdOCZ/sf/sf/sf-ZO120530—

M

3. ASC-krav ASC standarden har egne krav vdr bruk av medisiner (ref  5.2.2  and Fiskehelseleder
medikamenter  5.2.8  i ASC standarden).Noen medikament som er godkjente for bruk i region

Marine Harvest og dermed inngår i vår positiv-liste, er ikke godkjente
for bruk på ASC-sertifisert fisk. For Norge gjelder dette Oxolisyre. Det
skal derfor påses at Oxolinsyre ikke benyttes på anlegg som er
sertifisert eller i sertifiseringsprosess for  ASC.

Ytterligere informasjon framgår av MQM-prosedyre (som vedlegg til
denne rosed re) samt ositiv listen.

2. MHN Positiv Kun medisiner som er listet i MHN  — Positiv Liste kan benyttes i F iskehelseperso
liste MHN, på rogn, yngel eller matfisk. nell

Listen skal oppdateres ved behov ihht MQM-prosedyre.

NB: Doserin for  H202 i ositiv-listen  er kun veiledende.

3. Foreskrivin All medisin som brukes skal foreskrives av veterinærer/ Fiskehelse erso
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av  medisin fiskehelsebiologer. Kopier sendes anlegget. nell

4.  Restmedisin- Ved behandling på fisk skal faktiske restmedisin verdier verifiseres
kontroll ved analyse ved endt tilbakeholdingstid/evt før slakting for hvert

medikament  4  ganger årlig pr region. Ekstra testing før slakt kan gjøres
på frivillig basis.

Ved behandling med antibiotika eller kitinhemmere skal det alltid
gjennomføres restmedisinkontroll ved endt tilbakeholdelsestid eller i
forkant av slakt.

Resept- utsteder, sender påminning samtidig med utskriving av
legemiddel, til anleggets driftsleder og medhjelper.

Prøver tas ut på første arbeidsdag etter endt tilbakeholdelsestid.

Unntak for restmedisinanal se:
Hydrogenperoksid og bedøvelsesmidler.

Ved behandling av enkeltmerder i et anlegg, og det samtidig skal
slaktes fra ubehandlet merder før tilbakeholdsfristen på behandlet fisk
er utløpt, skal det foreligge en restmedisinanalyse på fisken før
slaktin .

5.  Uttak  av Prøveuttaket skal bestå av NQC snitt med skinn fra fem tilfeldig
prøver, utvalgte fisk, fra grupper som har snittvekt  >2,5  kg.
pakking og NQC( se bilder)— prøvene pakkes enkeltvis i plastpose.
innsending lndividvekt - hel fisk -av de 5  fiskene registreres og noteres ned i

følgeskjemaet sammen med de andre opplysningene.
Merk prøvene: Anlegg — dato — merdnr.
Følgeskjema sendes sammen med prøvene. Se vedlegg 1.
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av data

8. Nye Dersom nye medisiner ønskes tatt i bruk, skal Positiv listen oppdateres, Tecnical

medisiner og godkjennes FØR substansen kan benyttes. director food
Godkjenningsprosesssen må inkludere: safety product

— lovlighet av bruk av stoffet i det landet produktet skal selges quality
-  MRL verdier oppnådd ved slutt av karantenetiden, og MRL

krav i landet der roduktet skal sel es.

9. Medisin - Alle substanser som står oppført i positivlisten er  å  anse som medisin i

definis'on forhold  til pkt  8  .

Annen informasjon:

0  Vedlegg 1: MH  -  Order Sheet residue control  — Skjema for innsendelse av prøver til restmedisinkontroll

og intern rapportering, finner du som vedlegg til denne prosedyren i TQM

0 Vedlegg 2: positivlisten. finner du som vedlegg til prosedyren.

Vedlegg 3: Global versjon  ,  som denne prosedyren er bygget pa finner du i  MQM.

O Vedlegg 4: Egne forholdsregler ved USA-eksport.

5. Endrin slo  ; beskriv  kort endrin er fra forri e vers'on:

171110:  Endret  og harmonisert med prosedyre for ”Analyser av medisinrester i fisk”.

30.08.11  Kontrollert og endret. Oppdatert positiv liste vedlagt. Lagt inn link til Mattilsynets presisering vedrørende

tilbakeholdestid for kombinasjonsmetoden.

30.05.2012:  Lagt til info om myndighet til  å  endre prosedyre.
29.05.2013:  Lagt til link: Forskrift om grenseverdier..., lagt til Aqui-S,endring i pkt  4.

29.08.2013 ANH.  Lagt til kommentar om dosering H202.

20.12.2013  Korrigert til ansvarsforhold punkt 2.5 ANH
24.02.2014:  Lagt til krav vdr  ASC, korrigertkrav til uttak (4xårlig pr medikament) samt unntak for bedøvelse. ANH
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